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التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس
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اوال :تهيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد
تعترب برامج أعضاء هيئة التدريس اجلدد من أهم الربامج اليت تنظمها اجلامعات املرموقة يف مسار التطوير املهين لعضو هيئة التدريس فال
تكاد ختلو جامعة أو برنامج للتطوير األكادميي من واحد منها ،ملا هلذه الربامج أبلغ األثر يف استمرار األداء املتميز والدور الفاعل الذي
يقوم به أعضاء هيئة التدريس يف العملية التعليمية.
أهداف الربنامج


إملام عضو هيئة التدريس اجلديد باجلامعة ورؤيتها التطويرية وخطتها حنو العاملية والربامج التطويرية فيها.



مساعدة عضو هيئة التدريس اجلديد على التكيف العملي والنفسي وختفيف حدة القلق الذي ميكن أن يعيق اشرتاكه واندماجه
يف األعمال واألنشطة اجلامعية.



إحاطة عضو هيئة التدريس بالدور الذي تقوم به جامعة اجملمعة ومسئولياته جتاه ذلك.



إملام عضو هيئة التدريس بربامج التطوير املهين يف اجلامعة ليكون له دوراً فاعالً فيها.



إتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس اجلديد لبناء شبكة من العالقات والتواصل مع أقرانه من األقسام والكليات األخرى.



إملام عضو هيئة التدريس اجلديد حبقوقه وواجباته.



التعريف بربامج البحث العلمي يف اجلامعة لتمكينه من االسهام يف العمليات البحثية فيها.



التعرف على اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ملنسوبيها ليتمكن من االستفادة منها.



التعرف على مصادر املعرفة واملعلومات االلكرتونية املتاحة لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة وإكسابه مهارات البحث يف االنرتنت
وقواعد البيانات.



تنمية مهرات عضو هيئة التدريس يف التعليم والتعلم وإدارة العملية التعليمية.
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وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

الفئة املستهدفة
أعضاء هيئة التدريس اجلدد واملعينني بقرار من اجمللس العلمي خالل العامني السابقني.
حمتوى الربنامج
يتم تنظيم الربنامج يف جزئني رئيسيني:
اجلزء االول :احملاضرات والندوات املفتوحة ويستمر على مدار يومني ،ويتحتم على مجيع أعضاء هيئة التدريس اجلدد حضورها وتضم
املوضوعات التالية:


املشاريع التطويرية يف جامعة اجملمعة.



املصادر املعرفية والتعليمية اجلامعية.



األنشطة اليت تقوم بها جامعة اجملمعة.



التدريب والتطوير املهين لعضو هيئة التدريس.



البحث العلمي يف جامعة اجملمعة.



حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس.



التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد.

اجلزء الثاني  :الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة اهلادفة لتنمية مهارات التدريس اجلامعي متثل يف جمموعها  36ساعة تدريبية،
ويتحتم على مجيع أعضاء هيئة التدريس اجلدد حضورها وتشمل:
 .1بناء املقرر الدراسي ( 9ساعات تدريبية(
 .2مهارات التدريس اجلامعي الفعال (  12ساعة تدريبية(
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وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 .3مهارات تقويم الطالب (  9ساعات تدريبة)
 .4التدريس املصغر (  6ساعات تدريبية)
التكليفات املطلوبة إلمتام الربنامج:


ملف املقرر الدراسي حسب ما تتطلبه مواصفات اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادمييNCAAA



تغذية راجعة يف حدود  1500كلمة جييب املشارك من خالهلا على عدد من األسئلة اليت تعكس استفادته واخلربات املكتسبة من
الربنامج.



تقديم عرض حملاضرة خمتصرو ملدة  20- 15دقيقة من خالل جلسات التدريس املصغر.

شهادة امتام الربنامج
يتم منح شهادة إجناز برنامج أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف جامعة اجملمعة بعد اكتمال النصاب التدرييب لكل عضو هيئة تدريس (36
ساعة تدريبية) وتقديم كافة التكليفات

املطلوبة.
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ثانيا :الشهادة املهنية يف التعليم والتعلم اجلامعي
تعطي الشهادة املهنية يف التعليم والتعلم اجلامعي فرصة فريدة ألعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة لتحصيل معارف ومهارات عن
التعليم والتعلم بصفة عامة و تطبيقاتهما يف اجملاالت العلمية بصفة خاصة .من خالل إلتحاقهم بهذا الربنامج ،يستفيد أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة من بعض املفاهيم الرتبوية واملمارسات األكادميية الفاعلة .والنجاح يف تقديم تدريساً جيداً يتطلب اإلستخدام والفهم العميق
للعديد من إسرتاتيجيات التدريس ،وحكمة يف إستخدامها بالكيفية والوقت املناسبني .تنبع تلك احلكمة من الفهم التحليلي والنقدي
العميقني ألفضل ممارسات التدريس والفلسفة اليت تدعمها .يساعد برنامج الشهادة املهنية يف التدريس اجلامعي والذي يتألف من  60ساعة
تدريبية مباشرة ،وعدد من التكليفات واألنشطة العملية واليت تعد أساساً للتقييم وإمتام الشهادة.

هدف الشهادة
تعطي الشهادة املهنية يف التدريس اجلامعي فرصة فريدة ألعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة لتحصيل معارف ومهارات عن
التعليم والتعلم بصفة عامة و تطبيقاتهما يف اجملاالت والتخصصات املختلفة بصفة خاصة .من خالل إلتحاقهم بهذا الربنامج ،يستفيد
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة من بعض مفاهيم التدريس والتعلم واملمارسات األكادميية الفاعلة .كما أن النجاح يف تقديم تدريساً جيداً
وفاعالً يتطلب الفهم العميق للعديد من إسرتاتيجيات التدريس ،وحكمة يف إستخدامها بالكيفية والوقت املناسبني .تنبع تلك احلكمة
من الفهم التحليلي والنقدي ألفضل ممارسات التدريس والفلسفة اليت تدعمها .كما يساعد برنامج الشهادة والذي يتألف من  60ساعة
تدريبية مباشرة ،وعدد من التكليفات واألنشطة العملية واليت تعد أساساً للتقييم وإمتام الشهادة والي متثل يف جمملها ستمائة ساعة تعلم
ال صفية حسب نظام الساعات املعتمدة األوروبي  European transfer Credit system (ETCS).يهدف برنامج شهادة التدريس
والتعلم اجلامعي إىل دعم أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة وتعزيز قدراتهم يف جمال املمارسات التدريسية والتعلم النشط بالتعليم
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العالي .وتأتي الشهادة التدريس متوافقة مع اخلطة اإلسرتاتيجية لكل من عمادة اجلودة وتطوير املهارات وجامعة اجملمعة يف دعم وتعزيز
ممارسات التدريس املثاىل ،وحتقيق جودة التعليم.

املخرجات التعليمية
بعد إجتياز برنامج الشهادة املهنية يف التدريس والتعلم اجلامعي بنجاح ،يتوقع ان يكون املشارك قادر على أن:
 يدرس ويتعلم يف بيئة التعليم اجلامعي. يصمم بطريقة مثلى املقرر الذي/اليت يدرسه. يعقب على ممارساته التدريسية وحيللها وينقدها بشكل بناء يف ضوء خمرجات البحوث الرتبوية والتدريسية .حيسن من األداء التدريسي من خالل تطبيقه للممارسات اجليدة يف التدريس والتعلم .يقيم املخرجات التعليمية املتوقعة للطالب بطريقة تضمن التحقق من إجناز املقرر ألهدافة التعلمية.يطبق إسرتاتيجيات تدريس وتعلم متعددة تزيد من املشاركة الطالبية وتتمركز حول الطالب أكثر منها حول األستاذ.يطوع ويستخدم بكفاءة تقنية املعلومات واإلتصال املناسبة داخل وخارج الصف. ييسر ويراقب تعلم اطالب يصمم ويطبق حبوث ًا تربوية يف جمال التخصص. يتبادل اخلربات التدريسية والتعلمية مع أقرانه من خالل جمتمع تعلم فاعل.يؤمن بالتنمية املستدامة لتطوير مهنة التدريس ويعرض لذلك.مكونات الشهادة املهنية يف التدريس اجلامعي:
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يتكون برنامج الشهادة املهنية من ثالث حماور رئيسة متثل يف جمموعها ستون ساعة تدريسية وتدريبية معتمدة بنظام الساعات املعتمدة
األوروبية (أي ما يعادل  600ساعة تعلم  Learning hoursمباشرة وغري مباشرة) .
احملور األول :مقدمة يف التدريس والتعلم اجلامعي ( 12ساعة معتمدة تشمل  4موضوعات كل منها  3ساعات).
- 1نظريات التعلم
- 2بيئة التعلم األمنة واملرحية.
- 3كفايات التدريس اإلحرتايف
- 4التغذية الراجعة أداة لتعلم أفضل
ومجيعها عبارة عن حماضرات عامة صباحية يتم نقلها بالبث املباشر للقسم النسائي.
احملور الثاني :التخطيط واإلعداد للتدريس ( 24ساعة معتمدة) ،وتشمل أربعة دورات تدريبية مسائية متثل لب املهارات التدريسية اليت
حيتاجها عضو هيئة التدريس وهي:
- 1تصميم وبناء املقرر الدراسي
- 2التدريس اجلامعي الفعال
- 3تقويم خمرجات التعلم
- 4التدريس املصغر
احملور الثالث :ممارسات التدريس ( 24ساعة معتمدة) ،وتشمل أربعة دورات تدريبية مسائية مكملة بشكل أساسي ملهارات التدريس
باحملور الثاني ،وهي:
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- 1دعم تعلم الطالب
- 2دمج التقنية يف التدريس اجلامعي
- 4التدريس القائم على التخصص والبحوث الرتبوية
 - 5تطوير ملف التدريس
دبلوم اعداد املُدرب احملرتفTOT
بشهادة معتمدة من جامعة اجملمعة
اهلدف من الدورة التدريبية:
تهدف الدبلومة اىل إعداد املدربني واحملاضرين ،وتدريبهم على اعداد حقائب التدريب وتنمية مهارات اإللقاء والتدريب وتنمية مهارات
االتصال والثقة بالنفس والوقوف امام الطالب واجلمهور
حمتويات الدروة التدريبية :
1بناء الثقة بالنفس والتخلى عن اخلوف والقلق من مواجهة الطالب و اجلمهور2الوصول لالستعداد الداخلى لعملية التدريب3مرحلة االستعداد التام للتدريب أمام الطالب و التأثري فيهم4إكتساب مهارات اإللقاء و فنون االرجتال5-دراسة لغة اجلسد للمدرب وكيفية استخدمها أمام مجهور املتدربني
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6عوامل جناح التدريب داخل القاعة7التعرف على أنواع املدربني8التعرف على أمناط املتدربني والسيطرة عليهم داخل قاعة احملاضرات9طرق جتهيز وإعداد القاعات التدريبية مبا يالئم طبيعة الدورات10كيفية إحرتاف التدريب و معرفة اسرار جناح املدربني الكبار11حتديد االحتياجات التدربيه لالفراد و الشركات12كيفية إعداد املادة التدريبة و احلقائب التدريبية13مراحل التدريب وكيف تكون مدرب فعال14االعداد النفسى و الثقافى و التطويرى للمدرب15كيف تضع خطة لتسويق الدورات التدريبيةحيصل املُشارك يف نهاية التدريب علي:
 شهادة معتمدة من جامعة عني مشس بتوثيق من وزارة اخلارجية شهادة مدرب معتمد من جامعة بوسطن شهادة من ريادة االعمال للتدريب كارنية مُدرب معتمد-احلقيبة التدريبية كاملة للدورة
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ثالثا  :برامج أعضاء هيئة التدريس املتنوعة
 - 1برامج تطوير مهارات عضو هيئة التدريس يف جمال التعليم والتعلم
م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Assessment and evaluation of
outcomes

X

X

مساء

Problem based learning

X

X

مساء

Portfolio in assessment and teaching

X

X

مساء

Writing a high quality MCQ

X

X

مساء

Using D2L

X

X

مساء

X

X

مساء

X

مساء

X

مساء

البرنامج التدريبي

1

قياس وتقويم مخرجات التعلم

2

التعلم القائم على حل المشكالت

3

إستخدام ملف اإلنجاز في التدريس والتقويم

4

صياغة األسئلة المتعددة اإلجابات بجودة عالية

5

إستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني D2L

6

مهارات اإلرشاد األكاديمي

Academic Advising Skills

7

صياغة نواتج التعلم للمقرر

Writing Course Learning Outcomes

X

8

توصيف المقرر

Course Specification

X
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م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Course Blue Print

X

X

مساء

Grading System based on outcomes

X

X

مساء

Course Report

X

X

مساء

Excellence in Teaching

X

X

مساء

The role of social media in supporting
the educational process

X

X

مساء

Development of Teaching Strategies
and Assessment Methods

X

X

مساء

Direct and Indirect Assessment
methods

X

X

مساء

Effective Teaching and Classroom
Management Techniques

X

X

مساء

Good Exam standards

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

9

مصفوفة المقرر الدراسي

10

نظام الدرجات المبني على المخرجات

11

تقرير المقرر

12

التميز في التعليم

13

دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم
العملية التعليمية

14

تطوير إستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم

15

طرق التقويم المباشر والغير مباشر

16

التدريس الفعال وتقنيات إدارة الفصل

17

معايير االختبار الجيد

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

How to prepare the E-Course

X

X

مساء

Active learning strategies

X

X

مساء

)Natural Learning Cycle (4MAT

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

18

كيفية اعداد مقرر الكتروني

19

استراتيجيات التعلم النشط

20

دائرة التعلم الطبيعية ( فورمات)

 - 2برامج تطوير مهارات عضو هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي
م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Writing a proposal of research

X

X

مساء

SPSS Software

X

X

مساء

Intellectual copyright

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

1

كتابة مقترحات البحوث

2

برنامج SPSS

3

حقوق الملكية الفكرية

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Google Scholar

X

X

مساء

Publishing in an international
)scientific journals (ISI

X

X

مساء

Quality and Skills of Researchers

X

X

مساء

Research Methodology

X

X

مساء

Use of the Saudi Digital Library

X

X

مساء

Mechanisms for research and
promotions

X

X

مساء

Scientific research ethics

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

4

الباحث العلمي من جوجل

5

النشر في المجالت العلمية الدولية ()ISI

6

صفات ومهارات الباحث

7

مناهج البحث العلمي

8

إستخدام المكتبة الرقمية السعودية

9

آليات تقديم البحوث والترقيات

10

اخالقيات البحث العلمي

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 - 3برامج تطوير مهارات عضو هيئة التدريس يف جمال اخلدمات اجملتمعية
م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

The philosophy of community service

X

X

مساء

The importance of community
participation

X

X

مساء

Job Etiquette and Ethics

X

X

مساء

Charitable foundations Management

X

X

مساء

Creative thinking and professional
innovation

X

X

مساء

The art of change management

X

X

مساء

Occupational Health

X

X

مساء

Preparation and implementation of
community initiatives

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

1

فلسفة خدمة المجتمع

2

أهمية المشاركة المجتمعية

3

آداب وأخالقيات المهنة

4

إدارة المؤسسات الخيرية

5

التفكير اإلبتكاري و اإلبداع الوظيفي

6

فن إدارة التغيير

7

الصحة المهنية

8

إعداد وتنفيذ المبادرات المجتمعية

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Role of the Academic Department in the local
community service

X

X

مساء

Role of the Faculty Members in the local
community service

X

X

مساء

البرنامج التدريبي

9

دور القسم األكاديمي في خدمة المجتمع المحلي

10

دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع
المحلي

 - 4برامج تطوير مهارات عضو هيئة التدريس يف جمال ختطيط وإدارة الربامج األكادميية
م

لغة البرنامج
عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

Strategic planning

X

X

صباحا

Writing a self-study report

X

X

صباحا

Leadership skills

X

X

صباحا

)Key Performance Indicators (KPIs

X

X

صباحا

البرنامج التدريبي

1

التخطيط اإلستراتيجي

2

التقويم البرامجي والدراسة الذاتية

3

مهارات القيادة

4

مؤشرات األداء الرئيسية والمقارنة المرجعية

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

م

لغة البرنامج

البرنامج التدريبي

عربي

إنجليزي

الوقت
المقترح

and Benchmarking

5

ملف المقرر الدراسي

6

نظام التسجيل اإللكتروني

7

بناء وتطوير الخطط الدراسية

8

توصيف االبرنامج الدراسي

9

التقرير السنوي للبرنامج الدراسي

10

جودة مخرجات التعلم للبرنامج األكاديمي
(نماذج االتساق)

Course Portfolio

X

X

صباحا

E- register System

X

X

صباحا

Construction and Development of
Curriculum

X

X

صباحا

Program Specification

X

X

صباحا

Annual Program Report

X

X

صباحا

Quality of program learning outcomes
)(consistency template

X

X

مساء

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

دليل إعداد حقيبة املادة التدريبية:
متهيد:
تهدف مرحلة إعداد احلقائب التدريبية إىل وضع خطة تنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك عن طريق إعداد املادة العلمية واخلطوات
اإلجرائية الالزمة للتنفيذ ويتم إعداد احلقائب التدريبية على أساس األهداف التدريبية واملعارف واملهارات وطرق التدريب ووسائله اليت مت
اختاذ قرارات بشانها يف مرحلة التصميم وذلك لضمان ختطيط وتنفيذ التدريب على اساس معايري علمية وفنية سليمة ومتثل احلقيبة
التدريبية للربنامج املنتج النهائي ملراحل ما قبل التدريب وتستحدم لتحقيق األغراض األساسية التالية:
توضيح حمتويات الربنامج وأهدافه وشروطه ومدته والوظائف املستهدفة
توضيح الوحدات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدافها وموضوعاتها
توضيح األدوار املشاركة يف التدريب (املدرب و املتدرب)
تستخدم كمرشد عام إلدارة اجللسات التدريبية
توفر املادة العلمية األساسية واالدوات الضرورية للتطبيق العملي
توفر أدوات قياس اكتساب املهارات واملعارف

أوالً :حقيبة املادة التدريبية
يتم اعداد حقيبة تدريب واحدة لكل مادة تدريبية حبيث ميكن استخدامها من قبل املدرب واملتدرب وتتكون حقيبة املادة من مخسة
اقسام رئيسة يتكون كل منها من اآلتي:

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

القسم االول ( مفتاح احلقيبة):
حيتوي هذا القسم على العناصر املتعلقة بالتوثيق واحملتويات كما يعطي صورة عامة وشاملة عن الربنامج جبميع عناصره ويتكون هذا
اجلزء من العناصر التالية:
1-

منوذج غالف حقيبة املادة والذي يشتمل على اسم املادة التدريبية والربنامج والقطاع واسم معد احلقيبة واملراجع العلمي ومن قام

بعملية تطوير احلقيبة.
2-

فهرس احملتويات الرئيسة

3-

صورة من دليل الربنامج املعتمد

القسم الثاني (خطة املادة):
يقدم هذا القسم املادة التدريبية مقسمة اىل اجزاء مساوية لعدد وحداتها ويفصل كل وحدة عن اليت تليها ورقة حتمل اسم الوحدة
التالية.ويتكون حمتوى جزء الوحدة التدريبية من العناصر التالية:
- 1منوذج الوحدة التدريبية والذي يشتمل على اسم الوحدة التدريبية وعدد ساعاتها وهدفها السلوكي وموضوعاتها
- 2اجللسات التدريبية ،تعكس اجللسات التدريبية لكل وحدة االنشطة التدريبية الالزمة لتحقيق اهداف اجللسة ضمن اطار زمين
حمدد يستغرق  50او  100دقيقة .وتشمل اجللسة التدريبية على التالي:
-

رقم اجللسة

-

الوقت الذي تستغرقه اجللسة التدريبية

-

أهداف اجللسة التدريبية

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

-

موضوعات اجللسة التدريبية

-

النشاطات التدريبية االساسية للجلسة (يتم هنا ذكر النشاطات الرئيسة اليت يتوقعها املتدرب ،اما تفاصيل اجراءات التنفيذ فيتم

وضعها يف دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية)
القسم الثالث(املادة العلمية والتطبيقات) :وحيتوي على العناصر التالية:
- 1مادة علمية يف شكل تعريفات خمتصرة يف شكل تعريفات للمصطلحات املرتبطة مبوضوعات الوحدة التدريبية أو حتديد للمراحل
واخلطوات اليت يتطلب تنفيذالتطبيقات االملام بها.
- 2التطبيقات التدريبية واالدوات الضرورية لتنفيذها
القسم الرابع( التقييم):
ارفاق نسخة من ادوات قياس اكتساب املهارات واملعارف الستخدام املتدرب او االكتفاء بذكر نوع التقييم ودرجاته لكل وحدة
تدريبية اما التقييمات اليت يفضل املدرب االحتفاظ بها حتى وقت التقييم فرتفق بدليل التنفيذ ويراعى اهمية ارتباط التقييمات باهداف
الوحدة التدريبية  .كما يراعى توزيع درجات التقييم حسب وزن الوحدة التدريبية حبيث يكون جمموع التقييمات جلميع الوحدات معادل
للدرجة الكلية للمادة التدريبية واليت تعادل  100درجة.

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

القسم اخلامس ( املراجع):
جيتوي هذا اجلزء على قائمة بالقراءات اخلارجية املتعلقة بالوحدة التدريبية واملراجع االساسية املستخدمة وارقام تصنيفها والناشر وتاريخ
النشر وارقام الصفحات اليت تتعلق باملوضوع وذلك الغراض التوثيق العلمي ومساعدة املتدرب على الرجوع اىل املصادر الرئيسة للمادة
العلمية.

ثانيا  :دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية
يقوم مصمم الربنامج باعداد دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية اثناء اعداد احلقيبة ويرفق باحلقيبة ويسري يف نفس اخلط االجرائي للمراجعة
العلمية والفنية والشكلية ويفصل هذا الدليل بعد اخراجه النهائي ليكون جاهزا الستخدام عضو هيئة التدريب عند تنفيذ املادة التدريبية.

حمتويات تنفيذ احلقيبة التدريبية:
روعي يف تصميم دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية عدم تكرار العناصر اليت حتتويها احلقيبة ،ويتكون حمتوى دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية
العنماصر التالية:
الغالف وحيتوي على اسم املادة واسم الربنامج واسم القطاع وامسمعد الدليل وتاريخ االعداد
اسم الوحدة التدريبية كما ورد يف احلقيبة
رقم الوحدة التدريبية كما ورد يف احلقيبة
زمن الوحدة التدريبية كما ورد يف احلقيبة
رقم اجللسة التدريبية كما ورد يف احلقيبة
زمن اجللسة التدريبية كما ورد يف احلقيبة

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

وصف لالنشطة التدريبية لكل جلسة
وصف الجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة اجللسة التدريبية
حتديد الوسائل التدريبية املساعدة اليت سوف تستخدم يف كل جلسة تدريبية

مرفقات دليل تنفيذ املادة التدريبية:
يرفق بدليل تنفيذ املادة التدريبية كافة الوسائل املساعدة كالشرائح وامساء االفالم وارقام تصنيفها يف مكتبة تقنيات التدريب.كما
يرفق بالدليل ادوات قياس اكتساب املعارف واملهارات (التقييمات)واحللول النموذجية هلا والدرجات املخصصة لكل تقييم.
ويستخدم النموذج التالي لتعبئة هذه احملتويات

دليل تنفيذ احلقيبة التدريبية
اسم الوحدة..............................................:رقم الوحدة......................:ساعاتها.......................:
رقم اجللسة

الزمن بالدقائق

االنشطة التدريبية

يراعى أن تكون نسبة املهارات اعلى من املعارف

اجراءات تنفيذ النشاط

الوسائل املساعدة

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

منوذج املراجعة العليمة حلقيبة املادة التدريبية
اسم المادة..................................................................:اسم البرنامج.......................................:
نتيجة المراجعة
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال
□ نعم □ ال

معايير المراجعة
هل ترك اجزاء مهمة من المادة العلمية؟
هل تم التركيز او االسهاب في موضوعات ال تستحق المعالجة التفصيلية؟
هل يوجد ازدواجية او تداخل غيرر ضرروري برين اجرزاء المرادة التري سريتم
تقديمها؟
□ نعم □ ال
هل اخذ في االعتبار التسلسل المنطقي للموضوعات؟
□ نعم □ ال
هل تم التأكد من صحة المعلومات ودقتها؟
□ نعم □ ال
هل تم التاكد من واقعية المحتوى ومناسبته للبيئة؟
□ نعم □ ال
هل محتوى الحقيبة يحقق اهداف البرنامج؟
□ نعم □ ال
هل تم توثيق المواد العلمية؟
□ نعم □ ال
هل اخذت المادة العلمية من مراجع مالئمة وحديثة؟
□ نعم □ ال
هرل ترم وضرع التطبيقررات المناسربة لموضروعات كررل جلسرة تدريبيرة وبنسرربة
تطغى على المعارف؟
□ نعم □ ال
هل توجد التقييمات المناسبة لموضوعات كل جلسة تدريبية ؟
□ نعم □ ال
هرررل المعرررارف مختصررررة ومحرررددة بالتعريفرررات والخطررروات الضررررورية
الكساب المهارات؟
االسم..............................................................:التاريخ..................................التوقيع.............
االسم..............................................................:التاريخ..................................التوقيع...............

يكلف باملراجعة العلمية االكثر خربة يف موضوع الربنامج قدر االمكان
تعاد املالحظات اىل معد احلقيبة لالخذ بها
ميكن استخدام اوراق اضافية للمالحظات التفصيلية

المالحظات

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

اجراءات تطوير حقيبة املادة التدريبية:
- 1تطوير وسائل التنفيذ (جزئي) ويشمل املادة العلمية والتطبيقات والوسائل والتقييمات  ،ويتم ذلك التطوير دون الرجوع اىل ادارة تصميم
وتطوير الربامج حبيث يتم التطوير حتت اشراف القطاع ويف هذه احلالة يتم مراجعة املواد املضافة واقرار مناسبتها للحقيبة ومن ثم ارساهلا
الي القسم املختص يف مركز الطباعة والنشر.،
 - 2تطوير اساسي (كلي) ويشمل املكونات االساسية للربنامج كتعديل يف عدد الساعات املخصصة للمادة يف الدليل املعتمد للربنامج او
الوحدات التدريبية او الزمن املخصص لكل وحدة او املوضوعات ويف هذه احلالة يتم اتباع اجراءات تطوير الربنامج التدرييب اوال.
ويتم تطوير احلقيبة على اساس ما مت تعديله يف الربنامج
تطوير
حقيبة

«

زمن
الوحدات

اساسي
)كلي(

املادة
التدريبية

«

املوضوعات

تطوير
وسائل
التنفيذ
)جزئي)

يراعى أن تكون نسبة املهارات اعلى من املعارف

«

الوحدات

«

املادة

«

وسائل
التدريب

«

تطوير

تطوير

الربنامج

احلقيبة

«

القطاع

تطوير

واالدارة

احلقيبة

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

استمارة ترشيح مدرب
للخطة التدريبية للعام اجلامعي
 البيانات الشخصية للمرشح
اإلسم
املؤهل العلمي
التخصص
الكلية
القسم العلمي
 بيانات التواصل للمرشح
رقم اجلوال
الربيد اإللكرتوني
التحويلة
 الربامج التدريبية اليت ألقاها املرشح
إسم الربنامج

السنة

اجلهة

اململكـ ــة العربي ـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ــم
جامع ــة اجملمعـ ـ ــة
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 الربامج التدريبية اليت شارك فيها املرشح
إسم الربنامج

السنة

اجلهة

 الربامج التدريبية املقرتح تقدميها من املرشح *
لغة التقديم

إسم الربنامج
عربية

* الرجاء اإلطالع على الربامج التدريبية باخلطة املرفقة

إجنليزية

